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Tato knížka představuje úvod do světa odborné literatury v environmentálních 
vědách a je určena zejména studentům vysokých škol v bakalářském, magis-
terském i doktorském stupni studia. První část knihy se věnuje různým druhům 
odborných publikací − proč vůbec vznikají, jakou mají strukturu a jak bychom 
měli přistupovat k jejich četbě. Ve druhé části poskytují autoři praktické rady 
pro přípravu a psaní odborného textu, ať už se jedná o literární rešerši, nebo 
o odborný článek popisující empirický výzkum. Hlavní text knihy doprovázejí 
samostatné boxy, ve kterých jsou detailněji vysvětleny některé aspekty vědecké 
práce a literatury (např. statistika, tvorba a interpretace grafů a tabulek, pravi-
dla citování, použití citačních manažerů, správa dat aj.).
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Tuto knihu věnuji své ženě Jarce a dětem Markétě a Honzíkovi.
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1 Úvod

Pojďme si ukázat neobyčejné možnosti obyčejného textu na příkladu knihy Eaters of the 
Dead od Michaela Crichtona (Crichton, 1976), později vydané též jako The 13th Warrior, 
aby korespondovala s názvem filmu založeném na tomto příběhu. Část této knihy vychází 
z rukopisu Ahmad ibn Fadlana, který byl v 10. století našeho letopočtu vyslán chalífou 
Bagdádu Al-Muqtadirem jako velvyslanec ke králi Bulharů sídlících na březích dnešní 
řeky Volhy. Ahmad ibn Fadlan se zde spojil se skupinkou Vikingů a absolvoval s nimi 
dlouhou a dobrodružnou cestu patrně do oblasti dnešního Švédska. Pozoruhodné na 
tom je, že část knihy je převyprávěním původního rukopisu z 10. století, který nám při-
náší jednu z nejlepších autentických zpráv o životě Vikingů. Rukopis přitom Ahmad ibn 
Fadlana vypracoval na příkaz chalífy jako jakousi zprávu ze služební cesty. Máme zde po 
tisíci letech očité (a při porovnání s dnešními archeologickými nálezy velmi přesné) svě-
dectví člověka, který se potkal a žil s Vikingy. To je možné jen díky vynálezu písma, které 
umožňuje čtenáři, aby sdílel myšlenky nepřítomného pisatele. Tato schopnost zachytit 
myšlenky písmem umožňuje jejich sdílení nad propastí prostoru a času. Díky opisování 
textů a později s objevem knihtisku a rozvojem dalších sdělovacích prostředků umožnilo 
písmo šířit myšlenky i mezi mnoho čtenářů najednou. Byl to mimořádný vynález srovna-
telný s rozvojem řeči jako takové. Řeči, která nám umožnila rozvíjet abstraktní myšlení, 
verbalizovat naše pocity, spřádat plány na lov kořisti, která ještě ani nepřišla na dohled, 
či poslat raketu do vesmíru.

Rozvoj písma měl mimořádný význam v řadě lidských činností. Zcela zásadní pak byl 
jeho význam pro rozvoj vědy. S nepatrnou nadsázkou bychom mohli říci, že rozvoj písma 
byl jedním ze základních předpokladů, které vůbec umožnily rozvoj vědy jako takové.

Jak jsme již řekli, písmo umožňuje přítomnému pisateli zachytit své myšlenky pro 
nepřítomného čtenáře. Je to obrovská vymoženost a také jedno z největších úskalí při 
používání písma. Hovoříte-li s někým tváří v tvář, máte kromě řeči řadu dalších informa-
cí – je tu místo a situace, kde se rozhovor odehrává, je tu řeč těla, výraz tváře. Význam 
řeči samotné je doplněn intonací, rytmem a tónem hlasu. Je zde velké množství infor-
mace, která je v kontextu. Tuto informaci je ale velmi těžké jednoznačně přenést do slov. 
Věda je navíc založena na sdílení velkého množství informací mezi lidmi různých národů, 
kultur a jazyků, z čehož plyne, že velká většina pisatelů i čtenářů dnešní odborné lite-
ratury komunikuje v jiném než ve svém rodném jazyce. Proto si řada disciplín vyvinula 
specifický styl. Jeho používání komunikaci formalizuje, možná i trochu zplošťuje, ale do 
jisté míry nám nahrazuje kontext. Stalo se zvykem doprovázet určitou informaci dalšími, 
na které by se čtenář mohl zeptat. Vysvětlit čtenáři od základu, proč jsme to celé dělali. 
Předvídat některé otázky čtenáře. Dopředu přinést důkazy ke svým tvrzením. Oddělit 
změřená fakta od svých vývodů a domněnek. Popsat postupy, které jsme pro získání 


